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VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

3.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) yra skirtas padėti Darželio bendruomenei pasirengti ir vykdyti ugdymo
proceso organizavimą nuotoliniu būdu iki bus atnaujintas įprastas ugdymosi procesas.
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu patvirtinimo“.
Šiame apraše naudojamos sąvokos:
Nuotolinis ugdymas – tai ugdymo(-si) būdas, kai bendraujama su ugdytinio atstovais
(tėvais/globėjais) ar pačiu ugdytiniu pasitelkiant nuotolines informacines technologijas.
Nuotolinė konsultacija – tai virtualioje aplinkoje (ar telefonu) mokytojo teikiamos
konsultacijos ugdytinių tėvams susitarus individualiai.
II SKYRIUS
PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI UGDYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU
Siekiant pasirengti ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, Darželis:
4.1. Įsivertina pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas
skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, ugdytinių amžių ir jų aplinkos socialinę,
ekonominę padėtį.
4.2. Mokytojų bendruomenė renka informaciją apie tėvų bendruomenei siūlomus nuotolinio
ugdymo būdus ir bendru sutarimus priima sprendimą dėl nuotolinio ugdymo formos.
4.3. Mokytojai informuoja administraciją apie pasirinktą nuotolinio ugdymo formą.
4.

III SKYRIUS
NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS
5.
6.

Mokytojai, nuotolinio darbo metu, būna pasiekiami tėvų bendruomenei, administracijai,
atsako į tėvų/globėjų, administracijos užklausas.
Bendradarbiavimas su tėvais/globėjais:
6.1. Kiekvienos savaitės pirmadienį mokytojai siunčia užpildytas ,,Rekomendacijas tėvams
dėl vaikų ugdymosi namuose‘‘ (Priedas Nr. 1) ugdytinių tėvams/globėjams.
6.2. Savaitės eigoje mokytojai, logopedės, psichologė, meninio ugdymo pedagogė, fizinio
lavinimo specialistė ir toliau bendradarbiauja tarpusavyje ir su tėvais/globėjais rengdami

7.

8.

ir siųsdami individualias užduotis vaikams, dalindamiesi veiklų idėjomis, aktyviomis
nuorodomis, skenuota, fotografuota ar filmuota medžiaga ir t.t.
6.3. Tėvai/globėjai, bendru sutarimu, siunčia atliktų užduočių nuotraukas, filmuotą medžiagą,
kaupia atliktų darbų segtuvus, kurie bus įtraukti į bendrą pasiekimų vertinimo aplanką.
6.4. Bendru susitarimu, mokytojai ir tėvų bendruomenė komunikuoja el. paštu, Facebook,
Messenger, Viber, telefonu, trumposiomis žinutėmis.
6.5. Pagalbos vaikui specialistai konsultuoja mokytojus, tėvus/globėjus, vykdo nuotolines
konsultacijas el. paštu:
Logopedė Zhana Tseika (rusų, lenkų gr.)– zhannatseika@gmail.com.
Logopedė Jolianta Maslianikienė (lietuvių gr.) – jolanta1219@gmail.com.
Psichologė Eva Giliauskienė – verinelis.psichologe@gmail.com.
Pedagoginis personalas apie vykdomą nuotolinio ugdymosi procesą atsiskaito pildydami
,,Nuotolinio darbo veiklos ataskaitas‘‘ (Priedas Nr. 2) ir siųsdami direktoriaus pavaduotojai
ugdymui Dianai Vasilevskajai kiekvieną penktadienį iki 12 val. elektroniniu paštu
verinelis.ugdymas@gmail.com. ,,Nuotolinio darbo veiklos ataskaitos‘‘ pildomos
vadovaujantis ,,Rekomendacijomis dėl nuotolinio darbo veiklos ataskaitos pildymo‘‘,
patvirtintomis Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘ direktoriaus 2020 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. V-44.
Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vėrinėlis‘‘ bendruomenė nuotolinio ugdymo proceso metu laikosi
darbo internetu etiketo bei asmens duomenų apsaugos taisyklių.

IV SKYRIUS
REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA
Ugdymo programoms įgyvendinti, rekomenduojama pasinaudoti ugdymo turinio ištekliais,
esančiais Nacionalinės švietimo agentūros tinklapyje: https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis;
https://www.emokykla.lt; https://sodas.ugdome.lt.
10. Nuorodos į kitą metodinę medžiagą nuotoliniam mokymui pagal dalykus bus nuolat
atnaujinama ir pateikiama Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje
(https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis).
11. Rekomenduojama taip pat naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu
skaitmeniniu turiniu.
9.

__________________________________

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
nuotolinio ugdymo organizavimo
tvarkos aprašo
1 priedas
Vilniaus lopšelis-darželis ,,Vėrinėlis’’

Rekomendacijos tėvams dėl vaikų ugdymosi namuose
Grupė: __________________________________________
Laikotarpis: ______________________________________
Rekomendacijas pateikė: ___________________________
Tema:
Tikslas,
uždaviniai:
UGDYMOSIOS VEIKLOS GAIRĖS
Sveikatos
kompetencija
Socialinė
kompetencija
Meninė
kompetencija

Kalbos ir
komunikavimo
kompetencija
Pažinimo
kompetencija

Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
nuotolinio ugdymo organizavimo
tvarkos aprašo
2 priedas
VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,VĖRINĖLIS‘‘
MOKYTOJŲ DIRBANČIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ, MENINIO UGDYMO
PEDAGOGŲ IR FIZINIO LAVIMO SPECIALISTŲ

NUOTOLINIO DARBO VEIKLOS ATASKAITA
Vardas, pavardė: _________________________________________________________
Pareigos: ________________________________________________________________
Kvalifikacinė kategorija: ___________________________________________________
Laikotarpis: ______________________________________________________________
Data

Darbo pobūdis

Veiklos įrodymai

